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ش��هر لیيژ در شبكة راهآهن اروپا ،يك گرۀ ارتباطی مهم به حس��اب میآيد كه ارتباطدهندۀ انگلستان ،فرانسه،
بلژيك و آلمان است .ازاينرو ،ايستگاه ت.ژ.و لیيژ� گيلمن در اين شهر به عنوان يك ايستگاه اصلی مطرح است.
طراحی اين ايس��تگاه ،اثری ديگر از معمار معروف «س��انتياگو كااتراوا» 2اس��ت كه دو ناحية مجزای خدماتی و
مسكونی ليژ را با يكديگر مرتبط میسازد .مساحت آن (با احتساب معابر)  49000مترمربع ،طول آن  488متر و
كل مس��احت بام شيشهای آن  33000مترمربع است .ساخت اين ايستگاه در سال 1996ميادی آغاز و در سال
 2009تكميل شده است.
كانسپت طراحی اين ايستگاه ،شفافيت و برقراری ارتباط با شهر است .شفافيت ،به كمك طراحی طاق شيشه ،فلز
و استفاده از سايبان ايجاد شده است .به اين ترتيب ،يك ساختمان شيشهای بزرگ جايگزين نماهای سنتی شده
و تداوم بصری بين فضای داخل ايس��تگاه و ش��هر به وجود آورده است .بام طاقیشكل آن ،نمای پروژه را تشكيل
داده ،به طوری كه میتوان گفت كااتراوا در طراحی اين ايس��تگاه ،يك س��ازۀ ب��دون نما طراحی كرده و تمركز
اصلی او بر عنصر بام به عنوان يك عنصر كليدی طرح بوده است .وی میگويد" :من ،ساختمانی بدون نما ،با يك
بام ش��ناور را تصور كردم .به كمك اين مس��ئله میتوانستم ديدها را به ايستگاه جلب و از خال آن تداوم بخشم.
به همين خاطر ،فرم مواجی را برگزيدم .اين فرم يادآور تپههای اطراف آن نيز است".
در اين ايستگاه ،طراحی بام شيشهای موجب حذف نياز به نورپردازی مصنوعی شده است .همچنين ،در طرح اين
ايستگاه تمام فضاهای مربوط به فروش بليط ،فضای انتظار ،قسمتهای تجاری در زير سكوها طراحی شده است.
حس حضور در زيرگذر ،نور طبيعی اين فضاها از قس��مت باا تأمين ش��ده است .اين امر،
برای جلوگيری از ايجاد ّ
به كمك استفاده از بلوكهای شيشهای در كف سكوها امكانپذير شده است.

از نكات ديگر اين پروژه ،اس��تفاده از مصالح بومی ،مصالح بازيافتی يا مصالحی كه قابل بازيافت باش��ند ،اس��ت.
همچنين ،بافت گياهی قس��متهايی از تپههای اطراف ايس��تگاه كه در جريان اين پ��روژه صدمه ديدند ،دوباره
مورد كشت قرار گرفت .تمام اين اقدامات ،با آگاهی كامل در جهت كاهش توليد كربن توسط اين پروژه صورت
گرفته است.
نکت�ة قابل توج�ه در روش اجرای
ای�ن ایس�تگاه ،نص�ب آن در چند
مرحل�ه در طول ی�ک دورة زمانی
ب�وده اس�ت .از ای�نرو ،ام�کان
بهرهب�رداری از ایس�تگاه در طول
س�اخت آن وجود داشته است .به
گون�های که بهرهبرداری از آن تنها
در اوقات کوتاهی از شب ،بهخاطر
نصب س�ازه ب�ام متوقف میش�ده
است.
پینوشتها
1.Liege Guillemins TGV Station
2. Santiago Calatrava
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